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Participation Form

for a half / full day tour with WayOut Adventures

∆ήλωση Συµµετοχής

για περιήγηση µισής/ολόκληρης ηµέρας µε την WayOut Adventures
ACTIVITY DETAILS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Activity / ∆ραστηριότητα:

Date/Ηµεροµηνία:

Tour/Όνοµα Περιήγησης:

Region/Περιοχή:

PARTICIPANT'S DETAILS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

Surname / Επώνυµο:

Name/Όνοµα:

e-mail:

Country/Χώρα:

Address /∆ιεύθυνση:

Age / Ηλικία:

Occupation / Επάγγελµα:

Gender/Φύλλο:

ACCOMPANIED PARTICIPANT DETAILS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ
Report any health issue that could aﬀect your performance and stamina (allergies, nausea, previous injury, disability,
pregnancy, cardio-respiratory problem, diabetes, medication must be taken).
Αναφέρετε οποιοδήποτε θέµα υγείας το οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει την απόδοση και την αντοχή σας (αλλεργίες, ναυτία,
προηγούµενο τραυµατισµό, ειδικές ανάγκες, εγκυµοσύνη, καρδιοαναπνευστικό πρόβληµα, διαβήτη, φαρµακευτική αγωγή που
πρέπει να ληφθεί).

Details/Λεπτοµέριες

HOW DID YOU FIND US? / ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ WAYOUT ADVENTURES;

Have you previously participated in some of our tours?
Έχετε συµµετάσχει στο παρελθόν σε κάποιες από τις περιηγήσεις µας;

YES/NAI

NO/OXI

Do you wish to subscribe on our newsletter?
Επιθυµείτε να εγγραφείτε στο newsletter µας ώστε να λαµβάνετε τα νέα µας;

YES/NAI

NO/OXI

Do you agree in Wayout Adventures using photos of your activity
in our website or our social media proﬁle?
Συναινείτε ώστε η Wayout Adventures να χρησιµοποιήσει φωτογραφίες σας
στην ιστοσελίδα της ή σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης;

YES/NAI

NO/OXI

RULES AND CONDITIONS OF PARTICIPATION

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. GENERAL RULES

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Α) Όλα τα προγράµµατα, οι περιηγήσεις και οι δραστηριότητες που προσφέρονται από την
εταιρία WayOut Adventures είναι κατάλληλες σε όλους όσους είναι ψυχικά και σωµατικά
υγιείς και διαθέτουν σχετικά καλή φυσική κατάσταση.
Β) Όλοι οι συµµετέχοντες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να πειθαρχούν και να
αποδέχονται τις οδηγίες του συνοδού - οδηγού ανά πάσα στιγµή, καθώς κατά την
εκτέλεση των δραστηριοτήτων - περιηγήσεων ίσως ελλοχεύουν πιθανοί κίνδυνοι. Η
ασφάλεια είναι πάντοτε η πρώτη προτεραιότητα και οι συνοδοί - οδηγοί σας είναι εκεί για
να σας βοηθήσουν ανά πάσα στιγµή.
Γ) Κάθε συµµετέχων που πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια θα πρέπει να ενηµερώσει τον
εκπρόσωπο της WayOut Adventures πριν την έναρξη της δραστηριότητας - περιήγησης
ακόµη και αν αυτή δεν επηρεάζει άµεσα την συµµετοχή του σε αύτη.
∆) Κάθε ανήλικος συµµετέχων θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από έναν ενήλικα
γονέα/κηδεµόνα ή συνοδό. Σε περίπτωση που ταξιδεύει µόνος θα πρέπει να διαθέτει
γραπτή άδεια από γονέα/κηδεµόνα προκειµένου να συµµετάσχει σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα - περιήγηση ή πρόγραµµα.
Ε) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την συµµετοχή σε κάποιες από τις
δραστηριότητες - περιηγήσεις ή προγράµµατά της σε οποιοδήποτε ανήλικο άτοµο εάν δεν
φαίνεται αρκετά ικανό ώστε να συµµετάσχει. Για τον ίδιο λόγο η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωµα να αρνηθεί την συµµετοχή σε οποιοδήποτε άτοµο ανεξαρτήτως ηλικίας.
ΣΤ) Ο συνοδός - οδηγός διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει την συµµετοχή σε κάποιες
από τις δραστηριότητες - περιηγήσεις ή προγράµµατα σε όποιον συµµετέχοντα θεωρεί ότι
συµπεριφέρεται µε τρόπο αντικοινωνικό ή επικίνδυνο για τον ίδιο ή/και για την υπόλοιπη
οµάδα.

Α) All programs, tours and activities oﬀered by WayOut Adventures are available to
everyone who is mentally and physically healthy and in reasonable state of ﬁtness.
Β) All participants must undertake to accept the leaders - guide's instructions at all
times as certain elements of danger may arise when undertaking activity holidays.
Safety is of permanent importance and your experienced leaders - guides are there to
help you at all times.
C) Any participant suﬀering from any illness or disease, must inform a represen¬tative
of Wayout Adventures before the program - activity - tour even if this doesn't aﬀect
his/her performance.
D) Any participant who is under age must be accompanied by an adult or have written
permission from the parents/guardians for traveling alone in order to participate in any
activity tour or program.
E) The company reserves the right to refuse any under age participants if they appear to
be incapable for any activity and any other participant regardless of age for the same
reason.
F) The leader - guide reserves the right to exclude anyone who is considered to behave
in anti-social manner or is judged to be liability to the rest of the group or dangerous to
himself and/or the rest of the group.
2. RISK ASSESSMENT – DISCLAIMER
A) Participants should understand the existence of foreseeable and unforeseeable
hazards related to outdoor activities - tours or programs.
B) Risks from participating in an outdoor activity tour or program may arise from
exposure to the natural elements including water and wind collision with rocks,
avalanche, falling rocks conﬂict with other participants, contact with the local ﬂora and
fauna.
C) Potential injuries may arise from the conditions of use of the equipment (eg, sea
kayaking equipment, ski equipment, climbing equipment hiking poles and related
equipment), including general injuries from paddling or hiking.
D) Participants should understand that activities - tours or programs can be physically
and mentally strong.
E) The participant hereby declares that neither Wayout Adventures, nor its directors, its
executives, its employees, the drivers, trainers, independent contractors, agents,
representatives, successors and assignees, volunteers who assist, rescuers, the
sponsors, or anybody associated with or any organization whose products can be used
in carrying out the activities, and any other person involved, employee or volunteer
(hereinaﬅer referred to as "Released Parties '), may be held responsible or jointly
responsible in any way and at any degree for the damage (including mental suﬀering
and moral damages) that may come to himself, his family, heirs or delegatees thereof,
or third parties, as a result of their participation in activities or as a result of the
negligence of any party, including the Released Parties, whether directly or indirectly.
The exemption of responsibility of the "Released Parties " includes all damage risks,
foreseen or unforeseen, associated with the activities and programs, such as injury,
loss of consciousness, death and property damage as well as any other form of injury
not speciﬁcally mentioned herein.
F) Participant hereby accepts and declares that neither they nor their family, heirs or
people authorized by them have the right to make any claims and will not submit an
action or a lawsuit against the "Released Parties" as a result of their participation in any
activity - tour or program.
3. CHANGE OF PROGRAM-ACTIVITY
A) The company reserves the right to alter or cancel any part or the whole program or
activity for reasons of safety due to natural disasters or extreme weather conditions
which would expose the participants into dangerous and/or hazardous situation.
B) The activity - our or program can be cancelled due to general strikes and other such
conditions which are out of the company's control.
C) If possible an alternative activity - tour or program may be oﬀered to the client at the
same cost. Otherwise the full amount of money paid will be returned to the client.
I read all these rules and conditions of this participation and disclaimer form. I declare
that I accept all of them without any doubt. I declare that I am in good physical condition
and not suﬀering from any disease. I hereby wish to partici¬pate in the above activity tour or program.

Signature/ Υπογραφή Συµµετέχοντος

Date/ Ηµεροµηνία

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Α) Ο κάθε συµµετέχων αντιλαµβάνεται και κατανοεί την ύπαρξη προβλέψιµων,
απρόβλεπτων και εγγενών κινδύνων σχετικών µε την δραστηριότητα - περιήγηση ή
πρόγραµµα οποία συµµετέχει.
Β) Κίνδυνοι από τη συµµετοχή σε µια υπαίθρια δραστηριότητα - περιήγηση ή πρόγραµµα
απορρέουν από την έκθεση του συµµετέχοντα στα στοιχεία της φύσης,
συµπεριλαµβανοµένων του νερού και του ανέµου, της σύγκρουσης µε βράχια, της
χιονοστιβάδας, της πτώσης βράχων της σύγκρουσης µε άλλους συµµετέχοντες στην ίδια
δραστηριότητα, την επαφή µε την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
Γ) Πιθανοί τραυµατισµοί µπορούν να προκύψουν και από τις συνθήκες χρήσης
εξοπλισµού π.χ. εξοπλισµός καγιάκ θαλάσσης, χιονοδροµικός εξοπλισµός,
αναρριχητικός εξοπλισµός, µπατόν πεζοπορίας και συναφής εξοπλισµός,
συµπεριλαµβανοµένων των γενικών κακώσεων από την κωπηλασία ή την πεζοπορία.
∆) Ο συµµετέχων αντιλαµβάνεται ότι η δραστηριότητα - περιήγηση ή πρόγραµµα στην
οποία συµµετέχει µπορεί να είναι σωµατικά και διανοητικά έντονη.
Ε) Ο συµµετέχων µε το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι ούτε η WayOut Adventures, ούτε οι
διευθύνοντες αυτήν, ούτε τα στελέχη της, οι εργαζόµενοι σε αυτήν, οι οδηγοί της, οι
εκπαιδευτές, οι ανεξάρτητοι συµβαλλόµενοι µε αυτήν, οι πράκτορες, οι αντιπρόσωποι, οι
διάδοχοι και εκδοχείς, οι εθελοντές που τη συνδράµουν, οι διασώστες, καθώς ούτε οι
χορηγοί, ή οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισµός, του οποίου προϊόντα µπορεί να
χρησιµοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, καθώς και οποιοσδήποτε
άλλος εµπλεκόµενος, εργαζόµενος ή εθελοντής (εφεξής αναφέρονται ως
«Απαλλασσόµενα Πρόσωπα»), µπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι µε
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε ποσοστό για τη βλάβη (περιλαµβανοµένης της
ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης), που µπορεί να προκύψουν στον εαυτό του, την
οικογένειά του τους κληρονόµους ή εξουσιοδοτουµένους του, ή τρίτους, ως αποτέλεσµα
της συµµετοχής του στις δραστηριότητες ή ως αποτέλεσµα της αµέλειας του κάθε µέρους,
συµπεριλαµβανοµένων των Απαλλασσοµένων Προσώπων, είτε έµµεσα είτε άµεσα. Η
απαλλαγή από την ευθύνη των «Απαλλασσοµένων Προσώπων» περιλαµβάνει όλους
τους κινδύνους βλάβης, προβλεπόµενους ή απρόβλεπτους, που συνδέονται µε τις
δραστηριότητες και προγράµµατα, όπως είναι ο τραυµατισµός, η απώλεια αισθήσεων, ο
θάνατος και οι ζηµίες ιδιοκτησίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη µορφή τραυµατισµού που
δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.
ΣΤ) Ο συµµετέχων µε το παρόν, αποδέχεται και δηλώνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε και η
οικογένειά του, οι κληρονόµοι του ή οι εξουσιοδοτούµενοι του, έχουν δικαίωµα
απαίτησης και δεν θα ασκήσουν αγωγή ή µήνυση εναντίον των «Απαλλασσοµένων
Προσώπων», ως αποτέλεσµα της συµµετοχής του σε µια δραστηριότητα - περιήγηση ή
πρόγραµµα.
3. ΑΛΛΑΓΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α) Η εταιρία WayOut Adventures διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει
οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του προγράµµατος ή της δραστηριότητας - περιήγησης
για λόγους ασφαλείας λόγω φυσικών καταστροφών ή ακραίων καιρικών συνθηκών που
θα εξέθετε τους συµµετέχοντες σε επικίνδυνες καταστάσεις.
Β) Η δραστηριότητα - περιήγηση ή πρόγραµµα µπορεί να ακυρωθεί επίσης λόγω γενικών
απεργιών και άλλων παρόµοιων συνθηκών οι οποίες βρίσκονται εκτός του ελέγχου της
εταιρείας.
Γ) Σε περίπτωση ακύρωσης, µια εναλλακτική δραστηριότητα - περιήγηση ή πρόγραµµα
µπορεί να προσφερθεί στον πελάτη µε το ίδιο κόστος. ∆ιαφορετικά, το πλήρες ποσό των
χρηµάτων που προκαταβλήθηκε θα επιστραφεί στον πελάτη.
∆ιάβασα όλους τους παραπάνω Κανόνες και Προϋποθέσεις και έχω κατανοήσει το
περιεχόµενο της παρούσας δήλωσης συµµετοχής, απαλλαγής και ανάληψης κινδύνου.
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι όλα τα παραπάνω χωρίς καµία αµφιβολία. ∆ηλώνω ότι είµαι σε
καλή φυσική κατάσταση, δεν πάσχω από οποιαδήποτε ασθένεια και επιθυµώ να
συµµετάσχω στην παραπάνω δραστηριότητα - περιήγηση ή πρόγραµµα.

